
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                            Data:  15.11.2017  r.

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę ambulansu typu C” na potrzeby
”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. (Nr sprawy: 5385/2017).

Na podstawie art.  38 ust.  1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.  j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579   ze zm.,)
Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści  na zasadzie równoważności  zamiast  grzałki  w układzie chłodzenia silnika system

fabryczny  pojazdu  bazowego  oparty  na  elektrycznym  dogrzewaczu  uruchamianym  automatycznie  gdy

temperatura zewnętrzna wynosi ok. 5 C?⁰
Odpowiedź: Dopuszcza ale nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści ambulans na bazie nowego Volkswagena Craftera z okresem gwarancji mechanicznej

wynoszącej 24 miesiące? Volkswagen nie przewiduje dla tego modelu wydłużonej gwarancji mechanicznej.

Odpowiedź: Tak. Modyfikacja SIWZ i załączników.

3. Czy ze  względu  na  ograniczenia  konstrukcyjne  Zamawiający  dopuści  ambulans  z  drzwiami  w  przegrodzie

o wysokości 1650 mm i szerokości 400 mm? 

Odpowiedź:  Dopuszcza ale nie wymaga.

4. Czy Zamawiający  dopuści  aby  szyba  przednia  była  ogrzewana  powietrzem za  pośrednictwem fabrycznego

elektrycznego dogrzewacza?

Odpowiedź:  Dopuszcza ale nie wymaga.

5. Od września 2015 r ambulanse jako pojazdy kategorii M1 nie mogą posiadać silników z normą emisji spalin

niższą niż Euro 6. Wyjątkiem były zgłoszone do końca 2016 roku pojazdy z normą Euro 5+. Prosimy zatem

Zamawiającego o zmianę tego parametru na Euro 6.

Odpowiedź: Nie mniejsza niż Euro 5. Modyfikacja OPZ i SIWZ – Rok produkcji nie starszy niż 2016r.



6. Czy  na  zasadzie  równoważności  Zamawiający  dopuści  aby  deska  pediatryczna,  kamizelka  KED  i  torba

opatrunkowa mocowane były w zewnętrznym schowku za lewymi drzwiami?

Odpowiedź:  Dopuszcza ale nie wymaga.

7. Czy Zamawiający  na  zasadzie  równoważności  dopuści  trzy  panele  do  mocowania  wymienionego  w  SIWZ

wyposażenia medycznego z możliwością ich przesuwu?

Odpowiedź:  Dopuszcza ale nie wymaga.

8. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści fotel obrotowy na prawej ścianie montowany na stałe

w miejscu, które zapewnia dostęp do każdej części ciała pacjenta?

Odpowiedź:  Dopuszcza ale nie wymaga.

9. Prosimy Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  zapisy  §5,  pkt.  2  (1-4)  dotyczą  serwisu  zabudowy specjalnej

i wyposażenia medycznego. Chcemy zauważyć, iż wykonawca nie ma wpływu na warunki gwarancji i serwisu

pojazdu bazowego, które nie mieszczą się w kryteriach opisanych w tym paragrafie umowy.

Odpowiedź:  Potwierdzamy.

10. Prosimy Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  zapisy  §6,  pkt.  1  (1-2)  dotyczą  serwisu  zabudowy specjalnej

i wyposażenia medycznego.

Odpowiedź:  Potwierdzamy.

11. Prosimy Zamawiającego zmniejszenie kary opisanej w §6, pkt. 2 z 20% do 10%.

Odpowiedź:  Nie.

                                                                                                                         
Z poważaniem 


